
Tulorekisteri yhdistysten 

näkökulmasta: ohjeita 

aivovammayhdistyksille



Tulorekisteri ja yhdistysrekisterin uudistus

• Tulorekisteri on sähköinen tietokanta.

• Tulorekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

• V. 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista.

• V. 2021 ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

• Sähköistä asiointia varten yhdistys tarvitsee Y-tunnuksen.

• PRH:n Yhdistysrekisteri uudistuu 18.9. ja sen myötä kaikki tietojärjestelmät 

ja palvelut uudistuvat.

• Yhdistysrekisterin uudistuksen myötä kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen.

• Jos yhdistyksellä on jo tunnus, se pysyy samana. Jos yhdistyksellä ei ole 

tunnusta, niin yhdistyksen ei tarvitse tehdä mitään.

• PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti.

• Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-

verkkosivuston yrityshausta.



Valtuuttaminen tulorekisterissä

Voiko yhdistyksissä se, jolla tällä hetkellä on valtuudet myöntää Katso-oikeuksia, 

myöntää Katso-palvelussa valtuudet muille myös palkkatietojen ilmoittamista ja 

katselua varten?

Kyllä. Yhdistykset valtuuttavat tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön Katso-

palvelussa.

Jos yhdistyksen säännöissä on kaksi nimenkirjoittajaa, miten toimii valtuutus? 

Pitääkö kahden nimenkirjoitusoikeuden haltijan tehdä valtuutus?

Suomi.fi-valtuudet ei tue nimenkirjoitussääntöjä, jotka eivät mahdollista yksin edustamista. 

Yhdistykset voivat hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia vasta, kun uusi yhdistysrekisteri 

valmistuu, eli tämänhetkisten tietojen mukaan vuoden 2019 loppupuolella. Siihen saakka 

käytetään Katso-palvelua.

Pitääkö kaikkien asiakkaiden Katso-valtuutukset uusia? Pitääkö tilitoimiston pyytää 

yhdistyksiltä valtuudet (uudelleen), jos on jo Katso-valtuudet?

Tulorekisteri on uusi palvelu eikä mitkään vanhat valtuudet ole käytössä tulorekisterissä. 

Tulorekisterin käyttöön tarvitaan uudet valtuudet. Valtuudet tehdään palvelussa Suomi.fi-

valtuudet. Tietyt organisaatiomuodot kuten yhdistykset, säätiöt, julkiset organisaatiot ja 

ulkomaiset toimijat tekevät valtuudet Katso-palvelussa. Katso-palvelu on tarkoitus 

ajaa alas vuoden 2019 loppuun mennessä.



Tulorekisterissä ilmoittaminen

Miten saan maksun ohjautumaan niin, että yhdistys 

on maksajana enkä minä henkilökohtaisilla 

pankkitunnuksilla?

Tulorekisteriin ilmoittaessa sähköisessä 

asiointipalvelussa voit valita yhdistyksen, jonka puolesta 

asioit, vaikka kirjautuisit palveluun henkilökohtaisilla 

pankkitunnuksillasi. Yhdistyksen puolesta asiointi vaatii 

valtuuden. 



Vapaaehtoisten päivärahojen ja 

kilometrikorvausten ilmoittaminen

• Yhdistyksen vapaaehtoiselle voidaan maksaa kalenterivuodessa verovapaasti:

✓ päiväraha enintään 20 päivältä

✓ majoittumiskorvaus tositetta vastaan

✓ matkustamiskustannusten korvaukset julkisella kulkuneuvolla tositetta vastaan 

rajattomasti, kilometrikorvaukset 3000 euroon saakka.

• Yhdistyksen vapaaehtoisille maksama päiväraha ilmoitetaan tulolajilla 358

Yhdistyksen maksama päiväraha, ja yli 20 päivää ylittävä osuus ilmoitetaan 

tulolajilla 336 Työkorvaus, joka on veronalaista tuloa.

• Yhdistyksen vapaaehtoiselle maksama kilometrikorvaus ilmoitetaan tulolajilla 

357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus. 3000 euroa 

ylittävä osuus ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus, joka on veronalaista 

tuloa.

• Katso noin viiden minuutin video Tulorekisterissä ilmoittamisesta tästä 

linkistä https://www.youtube.com/watch?v=-BAbFvvC0Wk

https://www.youtube.com/watch?v=-BAbFvvC0Wk


Yhdistysten tarjoamat tapahtumat jäsenille

Yhdistys teki kokousmatkan ja maksoi yhdistyksen jäsenten 

matkat ja ruokakustannukset. Kokousmatkalla oli 24 jäsentä. 

Pitääkö matka- ja ruokakulut ilmoittaa erikseen jokaisesta 

matkalle osallistujasta? Matka tehtiin linja-autolla. 

Ei tarvitse. Kyse on yleishyödyllisen yhdistyksen normaalista 

jäsentoiminnasta. Tavanomaisesta ruokatarjoilusta ei aiheudu 

veronalaista etua.

Jos yhdistys maksaa osan esim. teatterilipusta tai matkasta, 

onko tämä yhdistyksen maksama osuus ilmoitettava 

tulorekisteriin?

Yhdistys voi antaa jäsenilleen erilaisia jäsenetuja, eikä näitä ilmoiteta 

tulorekisteriin.



Kulukorvauksia vapaaehtoisille

Pitääkö bensakuitteja vastaan maksettu kulukorvaus (ei siis 

kilometrikorvaus) oman auton käytöstä ilmoittaa tulorekisteriin? 

Koska korvaus perustuu oman auton käyttöön, tulee maksettu suoritus 

ilmoittaa tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama 

kilometrikorvaus, vaikka korvauksen määrä olisikin alhaisempi kuin 

Verohallinnon kustannuspäätöksessä säädetty määrä. Lisäksi on 

muistettava, että verovapaa maksaminen edellyttää matkalaskua. 

Jos yhdistyksen jäsen osallistuu vapaaehtoisesti koulutukseen ja 

hänelle maksetaan tästä aiheutuneet kulut kuitteja vastaan 

majoittumisesta, niin pitääkö maksu ilmoittaa tulorekisteriin?

Vapaaehtoistyöntekijälle voidaan maksaa majoittumiskulut tositteita 

vastaan yleishyödyllisen yhteisön hyväksi ja toimeksiannosta tehdystä 

matkasta, eikä niitä ilmoiteta tulorekisteriin.



Kulukorvauksia vapaaehtoisille

Yhdistyksemme maksaa puheenjohtajalle ja sihteerille kulukorvausta (ei 

työkorvausta) 50 euroa/vuosi oman puhelimen ja netin käytöstä yhdistyksen 

asioissa, kuinka tämä tulee ilmoittaa? 

Jos vapaaehtoiselle on aiheutunut ylimääräisiä puhelinkuluja yhdistyksen asioiden 

hoidosta omalla puhelimellaan, yhdistyksen maksama korvaus puhelinkuluista on 

hänelle veronalaista tuloa, joka ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 353 Veronalainen 

kustannusten korvaus. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan internetin käytöstä maksettu 

korvaus. Vapaaehtoinen saa tällöin vähentää hänelle yhdistyksen hyväksi tehdystä 

työstä aiheutuneet puhelin- ja internetkulut omassa verotuksessaan.

Yhdistyksemme korvaa 50 % puhelinlaskusta hallituksen puheenjohtajalle. 

Ilmoitetaanko tämä tulorekisteriin? 

Jos vapaaehtoiselle on aiheutunut ylimääräisiä puhelinkuluja yhdistyksen asioiden 

hoidosta omalla puhelimellaan, yhdistyksen maksama korvaus puhelinkuluista on 

hänelle veronalaista tuloa, joka on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 353 

Veronalainen kustannusten korvaus. Vapaaehtoinen saa tällöin vähentää hänelle 

yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä aiheutuneet puhelinkulut omassa verotuksessaan. 

Vastaavasti jos hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen jäsenyyden 

perusteella korvausta, esim. kokouspalkkiota, voidaan maksettu kustannus ilmoittaa 

tulolajilla 353. 



Kulukorvaukset vapaaehtoisille

Miten ilmoitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenille omien laitteiden ja 

nettiyhteyden käytöstä maksettava korvaus? Korvauksen suuruus on 

30 euroa kuussa. 

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 353 Veronalainen kustannusten 

korvaus.

Jos yhdistys tarjoaa esimerkiksi johtokunnalle yhteisen joululounaan 

kiitoksena vuoden aikana tehdystä työstä, pitääkö tämä ilmoittaa 

tulorekisteriin? 

Tilaisuudesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö järjestää 

vapaaehtoistyöntekijöilleen kiitokseksi tehdystä työstä, ei muodostu 

vapaaehtoisille veronalaista etua. Verovapauden edellytyksenä on kuitenkin 

se, että tällaiset tilaisuudet ovat satunnaisia ja kustannuksiltaan kohtuullisia, 

ja että tilaisuus ei ole ennalta sovittu korvaus työn tekemisestä. Tilaisuus 

voidaan järjestää myös esimerkiksi pelkästään yhteisön hallituksen jäsenille. 

Näiden kustannuksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.



Kulukorvaukset vapaaehtoisille

Onko talkoolaisille tarjottu tavanomainen ruokailu esim. 

näkyvyystapahtuman yhteydessä tulorekisteriin ilmoitettava 

rahanarvoinen etuus? 

Tavanomaista ja kohtuullista tarjoilua ei tarvitse ilmoittaa 

tulorekisteriin.

Saako vapaaehtoistyöntekijä juoda ilmaiseksi kahvit kahvilassa? 

Kyllä saa. Vapaaehtoistyössä järjestettävää tavanomaista ja 

kohtuullista tarjoilua ei pidetä työtä tekevien veronalaisena etuna.



Lahjakortit ja kilpailupalkinnot

Jos yhdistyksen jäsenelle annetaan lahjakortti, pitääkö se ilmoittaa tulorekisteriin? 

Lahjakortti rinnastetaan rahaan ja se on aina ilmoitettava. Jos kyseessä on lahjakortin 

muodossa annettu etu, se ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 Muu veronalainen 

ansiotulo. Jos lahjakortti annetaan vastikkeena työstä palkansaajalle, lahjakortin 

muodossa annettu etu ilmoitetaan tulolajilla 317 Muu luontoisetu.

Ilmoitetaanko yhdistyksen järjestämän kilpailun palkinnot tulorekisteriin?

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin vain silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja 

saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan 

merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai 

mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Jos yhdistyksen tietokilpailussa voittaa vaikka 70 euron tuotepalkinnon, tekeekö 

yhdistys silloin ilmoituksen? 

Kyllä. Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava veronalaiset kilpailupalkinnot tulorekisteriin. 

Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, 

joka tavarasta saataisiin, jos palkinnon saaja myisi sen välittömästi. Voittajan täytyy 

ilmoittaa oma henkilöturvatunnuksensa kilpailun järjestäjälle, jotta järjestäjä voi ilmoittaa 

palkinnon antamisesta  tulorekisteriin.



Arpajaispalkinnot

Kilpailujen yhteydessä järjestetään arpajaiset. 

Palkinnot on saatu lahjoituksina. Osa palkinnoista voi 

olla esim. 500 euroa. Pitääkö arpajaisvoittajien voitto 

ilmoittaa? 

Ne tulot, jotka kuuluvat arpajaisverolain soveltamispiiriin, 

ovat vapautettuja tuloverosta. Näistä tuloista arpajaisten 

toimeenpanija maksaa arpajaisveron. Arpajaisverolain 

soveltamisesta on annettu erillinen Verohallinnon ohje 

Arpajaisten verotus. Tällaisia tuloja ei ilmoiteta 

tulorekisteriin. Jos palkinto ei täytä arpajaisverolain 

edellytyksiä, se on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 

316 Muu veronalainen ansiotulo.



Lisätietoja:

Tulorekisteri yhdistyksille, verkkoseminaari:

https://www.youtube.com/watch?v=gaNaoG0T2EU&t=2940s

Tulorekisteri muuttaa yhdistysten ja säätiöiden palkkatietojen 

ilmoittamisen:

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-

tulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-säätiöt/

Usein kysyttyä tulorekisteristä yhdistyksille:

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/usein-kysyttyä-

tulorekisteristä/yhdistyksille/

Usein kysyttyä yhdistysten verotus:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-

yritysverotuksesta/tuloverotus/yhdistys-ja-

saatio/yleishyodyllisten_yhteisojen_verotus__u/

Yhdistysrekisteri uudistuu:

https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2019/P_18601.html

https://www.youtube.com/watch?v=gaNaoG0T2EU&t=2940s
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-säätiöt/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/usein-kysyttyä-tulorekisteristä/yhdistyksille/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/tuloverotus/yhdistys-ja-saatio/yleishyodyllisten_yhteisojen_verotus__u/
https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2019/P_18601.html


Aivovammaliitto ry

Järjestösuunnittelija Pihla Putkonen

p. 050 550 0541

pihla.putkonen@aivovammaliitto.fi


